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BENGALI 

( Honours ) 

( 3
rd

  Semester ) 
Course No. : BNGH - 303 

(স্বাধীনযা-যফযণী ফাাংরাাহযে-১) 

ূর্ণভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ণভান : ১৭ 

ভ : ২ খণ্টা 

ার্শ্ণস্থ াংঔো ূর্ণভান হনত্দণও 

 

(‘ও’  ‘ঔ’ হফবাক কথত্ও ওভত্ক্ষ এওহি প্রে হনত্ কভাি হযনহি প্রত্েয াঈত্তয 

দা। ‘ক’ হফবাত্কয প্রত্েয াঈত্তয ফাধেযাভূরও।) 

 

ও-হফবাক 

১। ‘প্রথভ প্রহযশ্রুহয’ াঈনোহি ওাত্দয াঈত্যত্ াঈৎকণ ওযা ত্ত্ঙ? ‚াঅত্রা 

াঅয ান্ওাত্যয ৃষ্ঠত্ি াঈচ্চহওয কাআ ধ্বহনভুঔয াআহযা যফযণীওাত্রয চত্নে 

হঞ্চয যাত্ঔ কপ্রযর্া, াঈন্মাদনা, কযাভাঞ্চ। ... কমঔান কথত্ও যাং ফদর  

ভাত্চয, মুত্কয, ভাচ-ভানত্য ভানহওযায।‛ এাআ াঈহক্তয কপ্রহক্ষত্য 

াঅাূর্ণা কদফীয ‘প্রথভ প্রহযশ্রুহয’ াঈনোত্ প্রহযপহরয ভাচ-ভানত্য হযঘ 

দা।             ১+১৩=১৪ 

 

২। ‘প্রথভ প্রহযশ্রুহয’ গ্রন্থহি ওত্ফ যহঘয ? ‘প্রথভ প্রহযশ্রুহয’য ুদীখণ 

াঅঔোনবাত্ক এত্রাত্ওী ঘহযত্রহি হফস্তৃয হযয চুত্ড় হফযাচ ওত্যত্ঙ। াঈক্ত 

ঘহযত্রহিয স্বরূ ন্ান ওত্যা।             ১+১৩=১৪ 

  

৩। যেফযীয িাওুযভায নাভ হও? ‘প্রথভ প্রহযশ্রুহয’ াঈনোত্ ওথাওায 

াঅাূর্ণা কদফী বালা প্রত্াত্ক হফত্ল বনুর্ে প্রদণন ওত্যত্ঙন, মা াযওণযা 

াঅভযা াত্নও ভ এহড়ত্ মাাআ। প্রাহঙ্গও াাং াঈত্েঔ ওত্য হফলহি হযস্ফুি 

ওত্যা।    ১+১৩=১৪ 

 

ঔ-হফবাক 

৪। ‘ফাফত্যয প্রাথণনা’ ওাফেগ্রন্থহি ওয হিষ্ট্াত্ব্দ প্রথভ প্রওাহয ? ‘ভহর্ওহর্ণওা’ 

ওহফযাহিয ভূর ফক্তফে-হফল াঅত্রাঘনা ওত্যা।     ১+১৩=১৪ 

 

৫। ‘ফাফত্যয প্রাথণনা’ ওাফেগ্রত্ন্থ ফণত্ভাি ওহি ওহফযা াঅত্ঙ? ওহফ ঙ্খ কখাল 

যাাঁয ‘ফাফত্যয প্রাথণনা’ ওাফেগ্রত্ন্থ হফত্ল ভ  হযযত্ও যুত্র ধযায কঘষ্ট্া 

ওত্যত্ঙন। প্রাহঙ্গও ওহফযা াঈদৃ্বয ওত্য াঈহক্তহিয যাৎমণ হফত্েলর্ ওত্যা।  

            ১+১৩=১৪ 

 

৬। ঙ্খ কখাত্লয ানে দুহি ওাফেগ্রত্ন্থয নাভ করত্ঔা। ‘ফাফত্যয প্রাথণনা’ ওাফেগ্রত্ন্থয 

‘াঅাযয াহন্ত ওরোর্’ ওহফযাহিয কপ্রহক্ষয কমভন যাৎমণূর্ণ, কযভহন প্রাহঙ্গও। 

যাৎমণ ফোঔো ওত্যা।            ১+১৩=১৪ 

 

ক-হফবাক 

৭। কম কওাত্না দুহি প্রত্েয াঈত্তয দা :         ৪X ২=৮ 

(ও) যেফযীয স্বাভী নফওুভাত্যয হযঘ দা। 

(ঔ) যেফযী ঘহযত্রহি নাযীয স্বাধীওায াচণত্ন দৃঢ়প্রহযজ্ঞ”াঅত্রাঘনা ওত্যা। 

(ক)   ‚ধ্বাং ওত্য দা াঅভাত্ও াইর্শ্য  

  াঅভায ন্তহয স্বত্প্ন থাও।‛ 

ান্তহনণহয যাৎমণ হফত্েলর্ ওত্যা। 

(খ) ‘ফাফত্যয প্রাথণনা’ ওাফেগ্রত্ন্থয নাভওযত্র্য াথণওযা হফঘাত্য হযনহি মুহক্ত 

াঈস্থান ওত্যা।  

*** 

 

 J 1 3 -9 0 0 /7 7 1              N -

1 2 /ODD /B NGH -3 0 3 /1 2 1  


